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اثر آموزش معنادرمانی بر شادکامی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان  

مقدمه: "شــادکامی" نام علمی ارزیابی افراد از زندگی است. فرد شادکام اطالعات را طوری پردازش، 
تعبیر و تفسیر می کند که در نهایت، باعث احساس شادی و خوش بینی اش می شود. سرزندگی تحصیلی 
به پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به انواع چالش ها و موانعی که در عرصه ی مداوم و جاری تحصیلی 
تجربه می شــوند اشاره دارد. به یقین، پیامد بامعنا زندگی کردن، احساس تسلط، آرامش، شادکامی و 
سرزندگی اســت. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش معنادرمانی بر شادکامی و سرزندگی 
تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ی دوم دوره ی دوم متوسطه و پاسخ به این سؤال است که آیا آموزش 
معنادرمانی بر شــادکامی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه تأثیر دارد؟ روش: 
روش این پژوهش، آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه و جامعه ی آماری 
شــامل کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی دوم دوره ی دوم متوسطه ی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 
95-1394 بود. روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای بود؛ به این صورت که ابتدا از دو ناحیه ی آموزش 
و پرورش شــهر خرم آباد، ناحیه ی دو و از بین مدارس دخترانه ی متوسطه ی چندکالسه، یک مدرسه 
انتخاب شــد .سپس، از بین کالس های دوم مدرســه ی مذکور، 32 نفر انتخاب شدند و در دو گروه 
16 نفره ی آزمایش و گواه جای گرفتند. ابزارهای این پژوهش، فرم جدید (2001) مقیاس شــادکامی 
آکسفورد (OHQ) و پرسش نامه ی سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (1391) بود. برای 
تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آزمون های آمار 
استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تک متغیره) استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که 
آموزش معنادرمانی باعث افزایش شــادکامی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان شده و این نتایج در 
مرحله ی پیگیری نیز باقی مانده است. نتیجه گیري: به معلمان پیشنهاد می شود در طول دوره ی آموزش، 

معنایابی را به دانش آموزان آموزش دهند.
واژه هاي کلیدي: دانش آموزان دوره ی متوسطه، سرزندگی تحصیلی، شادکامی، معنادرمانی
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The Effectiveness of Logo-Therapy Training on 
Happiness and Academic Vitality of Students

Introduction: Happiness	is	a	scientific	name	of	the	assessment	of	individuals	
from	life.	A	happy	person	processes	and	interprets	the	information	in	a	way	that	
ultimately	makes	him	feel	happy	and	optimistic.	Academic	vitality	refers	to	a	
positive,	productive	and	adaptive	response	to	a	variety	of	challenges	and	obsta-
cles	that	are	experienced	in	the	ongoing	field	of	study.	Certainly	the	consequence	
of	a	meaningful	life	is	a	feeling	of	mastery,	calmness,	happiness	and	vitality.	The	
aim	of	this	study	was	to		investigate	the	effect	of	logo-therapy	training	on	happi-
ness	and	academic	vitality	of	female	students	in	the	second	grade	of	secondary	
school	in	Khorramabad	city. Method: This	study	was	done	by	pre-test,	post-test	
and	follow-up	with	the	control	group	and	the	statistical	population	of	this	study	
included	all	female	students	of	second	grade	of	secondary	schools	in	Khorram-
abad	city	(2015-2016).	The	sampling	method	in	this	study	was	random	and	step	
by	step.	First,	a	school	was	selected	from	secondary	all-girl	schools	of	the	two	
education	districts	of	Khorramabad.	Then,	32	students	were	selected	and	placed	
in	two	groups	of	16	experimental	and	control	groups.	The	tools	of	this	research	
were	the	New	Form	of	Oxford	Happiness	Scale	OHQ	(2001)	and	Hossein	Chari	
and	Dehghanizadeh	Academic	Vitality	Questionnaire	 (1391).	Descriptive	 sta-
tistics	(mean	and	standard	deviation)	and	inferential	statistics	(multivariate	and	
one-way	analysis	of	covariance)	were	used	 to	analyze	 the	data. Results: The	
results	showed	that	logo-therapy	training	increases	the	happiness	and	academic	
vitality	of	the	students	and	the	results	were	also	preserved	in	the	follow-up	phase. 
Conclusion: Accordingly,	teachers	are	encouraged	to	teach	logo-therapy	during	
the	training	period. 
Keywords: academic vitality, happiness, secondary school students, logo-ther-
apy training 
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دارد(9). سرزندگي تحصیلي، تاب آوري تحصیلي را در 
چارچوب زمینه ي روان شناسي مثبت منعکس مي کند و 
بنابراین یکي از شاخص هاي مهمی است که بر تربیت و 
یادگیــري ثمربخش و موفقیت آمیز فرد تأثیر مي گذارد و 
به تبع آن شایستگی ها، توانایي ها و پیشرفت هاي علمي 

را به بار مي نشاند.
احساس سرزنده بودن با شــادکامی ارتباط نزدیک دارد 
و یکی از تجارب مهم انســانی به شــمار می رود(10). 
ســرزندگی احســاس ســرزنده بودن اختیــاری بدون 
تحریک و اجبار اســت و مفهوم و هدف شادکامی همان 
خوشایند بودن(11). شــادکامی، نام علمی ارزیابی افراد 
از زندگی شان است. داوری افراد از زندگی خود یا کلی 
(مانند رضامندی از زندگی یا احساس خرسندی) است 
ویــا حیطه های خاص زندگی (ماننــد ازدواج یا کار) و 
احساسات هیجانی اخیر در رابطه با رخدادها (هیجانات 
خوشــایند که از ارزیابی های مثبت تجارب فردی ناشی 

می شود) را در بر می گیرد(12).
شادکامی چند جزء اساســی دارد؛ جزء هیجانی که فرد 
شــادکام از نظر خلقی، شــاد و خوشــحال است. جزء 
اجتماعی، که فرد شادکام روابط اجتماعی خوبی با دیگران 
دارد و می تواند از حمایت اجتماعی آنها برخوردار شود 
و سرانجام جزء شــناختی که باعث می شود فرد شادکام 
اطالعات را به روش خاصی پردازش و تعبیر و تفســیر 
کند و در نهایت هم به احســاس شــادی و خوش بینی 
وی می انجامد. از این رو، در شــادکامی، ارزشیابی افراد 
از خود و زندگی شــان می تواند جنبه های شناختی، مثل 
قضاوت در مورد خشــنودی از زندگــی و یا جنبه های 
هیجانی مثل خلق یا عواطف را در واکنش به رویدادهای 

زندگی در برگیرد(13- 14).
به نظر آرگایل ســه جز اساسی شــادکامی عبارت اند از: 
هیجــان مثبت، رضایت از زندگی و نبود هیجانات منفی 
از جمله افســردگی و اضطــراب. آرگایل و همکارانش 
دریافتند که روابط مثبت با دیگران، داشتن معنا و هدف در 

مقدمه
بخــش قابــل توجهــی از چالش های زندگــی مربوط 
بــه دوره ی نوجوانی اســت که از آن میــان می توان به 
چالش های تحصیلی (سطوح پایین نمرات، استرس های 
معمول و غیرمعمول) اشــاره کــرد. در دوران تحصیل، 
تغییرات شناختی و اجتماعی به سرعت اتفاق می افتد(1) 
و به همین دلیل نیز انطباق و ســازگاری با فرصت ها و 
چالش های تحصیلی مورد توجه پژوهشــگران تعلیم و 
تربیت قرار می گیرد. سازگاری با موقعیت های آموزشی، 
کــه از آن به عنوان ســازگاری تحصیلی1 یاد می شــود، 
عبارت اســت از توانایی فراگیران در انطباق با شــرایط 
و الزامــات تحصیلی و نقش هایی که مدرســه به عنوان 
یک نهــاد اجتماعی فراروی دانش آموز قرار می دهد(2). 
دیدگاه های مختلف، به مجموعه توانایی ها و استعدادهای 
درونی که در نحوه ی این سازگاری دخالت دارند توجه 

می کنند.
یکی از توانایی ها و اســتعدادهایی که موجب سازگاری 
افراد با تهدیدها و فشارهای تحصیلی می شود، سرزندگی 
تحصیلی2 است. مارتین و مارش(3) سرزندگی تحصیلی 
با  را توانایــی برخــورد موفقیت آمیــز دانش آمــوزان 
چالش های معمول تحصیلــی تعریف کرده اند. همچنین 
سرزندگی تحصیلی به پاســخ مثبت، سازنده و انطباقی 
به انــواع چالش ها و موانعی کــه در عرصه ی مداوم و 
جاری تحصیلی تجربه می شوند، اشاره دارد(4). مارتین 
و مارش(3، 5- 6) تصریح می کنند که در دوران تحصیل 
ســؤال های چالش برانگیزی مطرح می شوند که نیازمند 
توجه جدی هستند. سرزندگي به عنوان یکي از مؤلفه هاي 
بهزیســتي ذهني در بسیاري از نظام هاي پژوهشي مطرح 
است. وقتي فردي خودجوش کاري را انجام مي دهد، نه 
فقط احساس خستگي و ناامیدي نمی کند، بلکه احساس 

مي کند انرژي و نیرویش افزایش یافته است.
به طورکلي، حس دروني ســرزندگي شــاخص معنادار 
ســالمت ذهني اســت(7- 8). بي عالقگي، خستگي و 
فرسودگي تحصیلي (نقطه ی مقابل سرزندگي تحصیلي) 
بــا عملکرد تحصیلــي دانش آمــوزان رابطه ي معکوس 

1-	Academic	adjustment	
2-	Academic	vitality
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از کالبــد روحانی خود، به دنبال گم شــده اش می گردد، 
حال آنکه معنا و بهزیستی در درون خودش نهفته است. 
به نظر می رســد معناگرایی و هدف داشــتن در زندگی، 
راهی اســت یگانه براي رســیدن به حقیقت شادکامی، 
ســرزندگی و به تبع آن بهزیستی روانی(20)؛ موضوعی 
که کم و بیش اهمیت و نقش آن در ارتقای زندگی فردي 
و اجتماعی انسان ها فراموش شــده است. انسان امروز 
به دنبال ســازگاري و بهزیستی است و شاید یافتن معنا 
در زندگی، گم شــده ی دنیاي او باشــد. به یقین، پیامد 
بامعنا زندگی کردن، احســاس تسلط، آرامش، شادکامی 
و سرزندگی اســت(24). شخص ســرزنده حس زنده 
بودن می کند و یک انرژي کلی براي زیســتن دارد(24). 
ســرزندگی مفهومی مثبت و فعال اســت(25)؛ مفهومی 
که بسیار شــبیه داشــتن معنا و هدف در زندگی است. 
سرزندگی مبین حالتی است که فرد خودش را به عنوان 
اصل، منبع و منشــأ عمل تجربه می کند. ســطوح باالتر 
ســرزندگی هم با تجاربی از قبیل اســتقالل و تمامیت1، 
خودشکوفایی و نیز متغیرهایی همراه و همبسته است که 
با ادراک خود به عنوان فرد بــا »عملکرد کامل«2 ارتباط 
دارند؛ از ایــن رو این مفهوم با معنادار و هدف دار بودن 

زندگی رابطه ی نزدیک دارد(21).
فریدمــن(26) دریافــت که اگــر افراد احســاس کنند 
زندگی شــان معنادار و جهت دار است و به ارزش هایی 
که به زندگی شــان جهت می دهد اطمینان داشته باشند، 
شادتر خواهند بود. به اعتقاد آرگایل، نمرات مقیاس معنا 
و هدف زندگی، به طور قوي با نمرات شــادي همبسته 
است. از ســوي دیگر، پژوهش هاي مرتبط با سرزندگی 
نشان می دهند که افکار و رفتارهاي افراد شاد سازگارانه 
و کمک کننده اســت. این افراد با دیدگاه روشن به امور 
می نگرند، دعا و نیایش می کنند و براي حل مسایل خود 
مســتقیمًا می کوشند و بموقع از دیگران کمک می گیرند. 
در مقابل، افراد ناشاد بدبینانه فکر و عمل می کنند، در عالم 
خیال فرو می روند، خود و دیگران را ســرزنش و از کار 

زندگی، رشد شخصی، دوست داشتن دیگران و طبیعت 
نیز از اجزای شــادکامی است. یکی از موضوعات مرتبط 
با شادکامی وجود شبکه ی حمایتی است و به همین دلیل 
نیز مایرز و دینر می گویند وقتی از مردم پرســیده شــود 
که فرد شــادکام چه کسی اســت، در پاسخ به شبکه ی 
حمایتی روابط موجود در یک فرهنگ اشاره می کنند که 
به تفســیری مثبت و خوش بینانه از رویدادهای روزمره 
زندگی می انجامد. بنابراین یکی از اجزای مهم شادکامی، 
جزء شناختی آن است(13). افراد شادکام کسانی هستند 
که اطالعــات را به گونه ای پردازش و تفســیر می کنند 
که به خوشــحالی آنها می انجامد(15- 16). پژوهش ها 
دربــاره ی عوامل مؤثر بر شــادمانی در دهه ی 1980 تا 
آنجا پیش رفت که کاســن و مک تری مدعی کشف ژن 
شادی شدند. این دو روان شــناس شادمانی را عمدتًا به 
برون گرایی و ثبات هیجانی مرتبط دانستند و از آنجا که 
این ویژگی های شــخصیتی تا حد زیادی مبنای ژنتیک 

دارند، این ادعا را مطرح کردند(17). 
شــادکامی با ورود به یک چارچوب فرهنگی، پیچیده تر 
می شــود. از میان عوامل گوناگون و نقش آنها در شادی 
و بهزیستی، نقش فرهنگ قابل توجه است. همبسته های 
شادکامی متفاوت و در هر فرهنگ (فردگرا و جمع گرا) 
به اشــکال مختلف مفهوم سازی شــده است. در جوامع 
فردگرا، فرد آزاد است ولی در جوامع جمع گرا بیشتر بر 
اهمیت گروه و روابط اجتماعی تأکید می شــود(18). در 
تحقیق دیگری که آرگایل و همکارانش در مورد تعریف 
شــادکامی کردند، مشخص شــد که هنگامی که از مردم 
پرســیده می شود شادکامی چیست؟ آنها دو نوع پاسخ را 
مطرح می کنند: اّول طرح حــاالت هیجانی مثبت (مانند 
لّذت) و دوم داشــتن رضایت کلی از زندگی و یا بیشتر 

وجوه آن(19). 
از جمله عواملی که با شــادکامی و سرزندگی تحصیلی 
ارتباط تنگاتنــگ دارد و در تحقیقات کمتر به آن توجه 
شده، معنا و هدف زندگی است(13، 20، 21- 23). انسان 
امروز براي شــاد زیســتن به دنبال جاذبه هاي بیرونی و 
مادي است و در یافتن معناي زندگی و بهزیستی، خارج 

1-	Integration	
2-	Fullyfunctioning	
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مفهومی براي زندگی خود هســتند. اگــر فردي نتواند 
معنایی در زندگی خویش بیابد، احســاس پوچی می کند 
و از زندگی ناامید می شود و مالمت و خستگی از زندگی 
تمــام وجودش را فرا می گیرد. البتــه این حس الزامًا به 
بیماري روانی منجر نمی شــود، بلکه پیش آگهی ابتال به 
اختالالت اســت. بنابراین فرانکل بهزیستی را در یافتن 

معنا و مفهوم زندگی می داند(36). 
معنادرمانــی می توانــد بــه معنایابــی و هدف منــدی 
دانش آمــوزان در زندگــی کمک کنــد و باعث افزایش 
بهزیســتی ذهنی(37- 39) و نیز درگیری تحصیلی آنها 
شود(40، 41). با معنادرمانی می توان اشتیاق دانش آموزان 
به آموزش و تحمل ســختی تکلیف را افزایش داد و به 
این صورت به آموزش وجه انسانی بخشید. معنادرمانی 
یعنی انســانی شــدن سیســتم آموزشــی. معناگرایی، 
آزادی خواهــی، مســؤلیت پذیری در آمــوزش، نویــد 
پژوهشــی خالق برای تبدیل عقاید اساسی معنادرمانی 
را به فعالیت های آموزشی می دهد(42). پژوهش ها نشان 
می دهند که نیمی از دانش آموزان به مدرســه احســاس 
منفی دارند. در حقیقت فضای رقابتی، مدارس را به یک 
مکان اضطراب آور تبدیل کرده اســت. ترس از شکست 
باعث می شود دانش آموزان نتوانند توانایی خود را رشد 
و گســترش دهند و بعضی از آنها نشانه های اضطراب، 
پرخاشــگری، افســردگی، فقدان ارتباط و پاسخ گویی، 
تمایل به گوشــه گیری، تنهایــی و بی حوصلگی از خود 
نشــان می دهند که می تواند به نشانه های بیماری زا بدل 
شــود. باید توجه داشــت که ارتباط برقرار کردن با این 

دانش آموزان زمان بَر است(40).
اگرچه در بررســی پیشــینه ی نظری و ادبیات پژوهش 
در زمینه ی اثربخشــی آموزش معنادرمانی بر شــادکامی 
و ســرزندگی تحصیلی، پژوهشــی به دســت نیامد، اما 
پژوهش ها وجود رابطه بین معنادرمانی با شادکامی(13، 
22، 24) و سرزندگی تحصیلی(20- 24) را نشان دادند. 

کردن براي حل مشــکالت اجتناب می کنند(27). داشتن 
احســاس معنا، به خصوص در زمینه ی معنوی، می تواند 
به ســبک فکري پولینا1 یا نگاه کردن به طرف روشــن 
قضایا بینجامد. این نوع ســبک هاي فکري عبارت اند از 
کنترل درونی، خوش بینی، خالقیــت و هدف مند بودن 
زندگی، که همگی با مقیاس هاي شــادکامی همبســتگی 
باالیی دارند(27). امروزه تأثیر شــادکامی و ســرزندگی 
بر ســالمت روان بخوبی مشخص شده است. تحقیقات 
نشان داده اند که خلق مثبت سیستم ایمنی بدن را افزایش 
و خلق منفی کاهش می دهد؛ بنابراین مردم شــاد بیشتر 
عمــر می کنند(27). در مقایســه با شــادکامی، معنا در 
زندگی طیف گسترده ای از احساسات مثبت ساده را در 
بر می گیرد و با پردازش شناختی ارتباط دارد(28- 29). 
پیــدا کــردن معنا بــرای زندگی، بــه عنوان یــک نیاز 
ضروری انســان، همیشــه مورد توجه بوده است(30- 
31). معنادرمانــي، رویکردي فلســفي به مردم و وجود 
آنهاســت و به مضامین و موضوعات مهم زندگي مانند 
معناي رنج، خــأ وجودي، مرگ و زندگــي، آزادي و 
مســؤلیت پذیري در قبال خود و دیگران و کنار آمدن با 
بي معنایي مي پردازد. این رویکرد انسان ها را وامي دارد تا 
آن سوي مشکالت و وقایع زندگي روزمره را ببینند(32). 
معنادرماني از روش هاي درماني مؤثر است که در قالب 
کار گروهي امکان پذیر اســت. این روش که در زمره ی 
رویکردهای وجودي است، برای کمک به مراجعان براي 
چالش با معنایابی در زندگي، یک ساختار مفهومي فراهم 
مي کند(33). آنچه در معنادرماني قابل توجه و مهم است، 
آگاهی بهینه ی انسان از توانایي بالقوه و منحصر به فرد آن 
است(34). به نظر بامستیر، احساس بامعنا بودن با برآورده 
شــدن نیازهاي اولیه ی مرتبط با هدف مندي، کارآمدي و 
خودارزشــمندي تحقق می یابد. سایر پژوهشگران اشاره 
کردنــد که تحقق معنا با اهمیــت عملی و تصمیم گیري 
روزانه ارتبــاط دارد(35). فرانکل به معناجویی افراد در 
زندگی باور داشت. او بیان کرد که پایه ی رفتار انسان ها 
نه نظریه ی لذت گرایی فروید2 و نه نظریه ی قدرت طلبی 
آدلر3 اســت، بلکه انســان ها در زندگی به دنبال معنا و 

1-	Polina
2-	Freud
3-	Adler
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1-	Oxford	happiness	questionnaire
2-	Academic	vitality	questionnaire		

0/91 به دســت آوردند(40). هادی نژاد و زارعی(45)، 
پایایــی پرســش نامه را از طریق بازآزمایــی با فاصله ی 
زمانی چهــار هفته، 0/78 و با اســتفاده از محاســبه ی 
ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه در مرحله ی 
آزمــون 0/84 و در مرحله ی آزمون مجدد 0/87 گزارش 
کرده اند. همچنین آنها براي بررسی روایی ابزار، از تحلیل 
عاملی اســتفاده کردند که نتایج نشان دهنده ی استخراج 
هفت عامل پرســش نامه است که در مجموع 33 درصد 
واریانس کل پرســش ها را تبیین می کنــد. در پژوهش 
دیگري براي هنجاریابی آزمون شادکامی آکسفورد، 500 
نفر از دانشــجویان دانشــگاه آزاد اسالمی واحد رودهن 
بررســی شــدند. ضریب آلفای کرونباخ 0/90 برای کل 
نمونــه، 0/88 برای گــروه پســران و 0/92 برای گروه 

دختران پایایی قابل قبول پرسش نامه را نشان می دهد.
تحلیل عاملی این پژوهش نیز بیانگر آن است که ساختار 
عاملی پرســش نامه بر وجود یــک عامل در اندازه گیري 
تأکید می کند(46). نتایــج پژوهش هاي علی پور و آگاه 
هریــس(47) و همچنیــن علی پور و نوربــاال(19) نیز 
حاکی از پایایــی و روایی قابل قبول آزمون شــادکامی 
آکســفورد در جامعه ی ایرانی است. در پژوهش حاضر، 
پایایی پرسش نامه ی شادکامی با استفاده از ضریب آلفای 
کرونباخ 0/92 به دست آمد که نشان دهنده ی پایایی قابل 

قبول پرسش نامه است.
تحریلی2 حسین چاری  ســرزندگی  پرســت نامه ی 
و دهقانــی زاده: برای ســنجش ســرزندگی تحصیلی 
دانش آمــوزان، از پرســش نامه ی ســرزندگی تحصیلی 
حســین چاری و دهقانی زاده(48) استفاده شد که شامل 
نُه گویه اســت که بر اساس  طیف لیکرت پنج گزینه ای 
از خیلــی مخالــف = یک تا خیلی موافــق = پنج به آن 
پاسخ داده می شــود. در ذیل نمونه ای از سؤال های این 
پرســش نامه آمده اســت: "اگر روزی در مدرسه نمره ی 
بدی بگیرم، باز هم میدانم که روز خوب و خوشی خواهم 
داشــت." یا "اجازه نمی دهم فشار روانی درس خواندن، 

در مورد ارتباط معنویت و هوش معنوی با شــادکامی و 
سرزندگی تحصیلی، پژوهش هایی به صورت همبستگی 
انجام شــده، اما پژوهشی که تأثیر آموزش معنادرمانی بر 
شــادکامی و ســرزندگی تحصیلی را بررسی کرده باشد 
یافت نشــد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر 
آموزش معنادرمانی بر شــادکامی و سرزندگی تحصیلی 
دانش آموزان دختر پایه ی دوم دوره ی دوم متوســطه ی 

شهر خرم آباد تعریف شد.

روش
روش پژوهش حاضر، آزمایشــی بــا طرح پیش آزمون- 
پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود و جامعه ی آماری 
آن را کلیــه دانش آموزان دختــر پایه ی دوم دوره ی دوم 
متوسطه ی سال تحصیلی 95-1394 شهر خرم آباد تشکیل 
می دادند. از آنجا که طرح پژوهش حاضر آزمایشی است 
و بــا توجه به اینکه توصیه می شــود حجــم نمونه در 
طرح های آزمایشــی حداکثر 30 نفر (مجموع دو گروه 
آزمایش و گواه) باشد(43)، حجم نمونه 32 نفر انتخاب 
شد. روش نمونه گیری پژوهش، تصادفی مرحله ای بود؛ 
ابتدا از میان دو ناحیه ی آموزش و پرورش شهر خرم آباد، 
ناحیه ی دو انتخاب شــد و از بین مدارس متوســطه ی 
دخترانه ی چند کالسه ی این ناحیه، یک مدرسه و از بین 
کالس های دوم مدرسه ی مذکور، 32 نفر انتخاب شدند 
و در دو گــروه 16 نفره ی آزمایش و گواه جای گرفتند. 

همه ی انتخاب ها تصادفی بود.
ابزار جمع کوری داده ها

 )OHQ( 1فرم جدید پرست نامه ی شادکامی ککسفورد
کرگایل و هیلز: برای ســنجش شادکامی دانش آموزان از 
پرسش نامه ی 29 گزینه ای شادکامی هیلز و آرگایل(44) 
اســتفاده شد. پرسش نامه بر اســاس طیف لیکرت شش 
گزینه ای از بسیار مخالفم = یک تا بسیار موافقم = شش 
پاسخ داده می شــود. نمونه ای از سؤال های این مقیاس 
عبارت اند از: "هر چیزي مرا شگفت زده می کند" یا "من 
بی نهایت شاد هستم". کمترین نمره 29 و بیشترین نمره 
174 اســت. هیلز و آرگایل ضریب پایایی پرسش نامه را 
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گواه هیچ گونه آموزشــی دریافت نکــرد. در پایان از هر 
دو گــروه پس آزمون و مجدداً یک مــاه بعد پیگیری به 
 SPSS-18 عمــل آمد و داده ها با اســتفاده از نرم افزار
تجزیه و تحلیل شد. برای توصیف داده ها، شاخص های 
آمار توصیفــی (میانگین و انحــراف معیار)به کار رفت 
و ســؤال های پژوهش بــا آزمون تحلیــل کوواریانس 
چندمتغیره2 (MANCOVA) و تحلیل کوواریانس تک 
آموزش  برنامه ی  (ANCOVA)بررسی شــد.  متغیره3 
معنادرمانی بر اســاس طرح درمانــی هوتزل(49) از این 

قرار است:
- جلسه ی اول: سامان دهي جلسات، توجیه آزمودني ها، 

آشنایي اعضاي گروه با یکدیگر؛
- جلســه ی دوم: معرفي رویکرد معنادرماني و آموزش 
اصطالحــات مهم معنادرماني، مشــخص کردن اهداف 

درمان از طریق افزایش آگاهي در مورد خودِ واقعي؛
- جلسه ی سوم: بررســی تکلیف جلسه ی قبل، ارائه ی 
شــیوه های معنادرماني و افزایــش گفت وگوي اعضا با 
یکدیگر، شناخت و پذیرش احساسات و آگاهي اعضا از 

آزادي و مسؤلیت انتخاب؛
- جلســه ی چهارم: بررسی معناخواهي و جست وجوي 
معنا و شیوه هاي آن، با هدف افزایش و تعمیق خودآگاهي 
دروني و حمایت مشاور از اعضا در برابر ترس و نگراني 

از حرکت به سوي خودِ تازه؛
- جلسه ی پنجم: بررسی تکلیف جلسه ی قبل، به چالش 
کشــیدن اعضا، بحث درباره ی شیوه هاي معناخواهي در 

تحصیل، دوستی و محبت و رنج؛
- جلســه ی ششــم: معنایابي در ابعاد گوناگون زندگي، 
بازسازي خود، تحلیل وجودي مفاهیم آزادي و انتخاب، 
تبییــن رابطــه ی آزادي و انتخاب در زندگــي اعضا با 
استفاده از فنون افزایش آگاهي وجودي برای مهار افکار 

و احساسات منفي؛
- جلســه ی هفتم: آموزش افزایش مســؤلیت پذیري در 

خوشــی هایم را از بین ببرد." کمترین و بیشترین نمره ی 
مقیاس به ترتیب نُه و 45 اســت که نمره ی بیشتر، میزان 
سرزندگی تحصیلی بیشتر را نشان می دهد. حسین چاری 
و دهقانی زاده مقیاس چهار گویه ای سرزندگی تحصیلی 
مارتیــن و مارش(2) را توســعه دادند و بــرای اجرای 
مقدماتــی و رفع نقص ها این گویه ها بر روی گروهی از 
دانش آموزان (30 پسر و 30 دختر) دبیرستانی شهرستان 
مهریــز، اجرا کردند. برای اجرای این مقیاس در فرهنگ 
ایرانی ابتدا یک متخصص روان شناسی و یک متخصص 
زبان انگلیسی متن سؤال های مقیاس را به فارسی ترجمه 
کردند. بعد از ترجمه ی گویه های مقیاس مارتین و مارش، 
تعدادی گویه براساس فرم اصلی مقیاس بازنویسی و در 
مورد آنها از استادان روان شناسی تربیتی نظرخواهی شد. 
پس از بازنویســی، در نهایت نُه گویه به مرحله ی نهایی 

رسید.
نتایج بررسی حسین چاری و دهقانی زاده(48) نشان داد 
که ضرایب آلفای کرونبــاخ با حذف یک گویه 0/80 و 
ضریب بازآزمایی 0/73 است. همچنین دامنه ی همبستگی 
گویه ها با نمره ی کل بین 0/51 تا 0/68 است. این نتایج 
همســانی درونی و ثبات رضایت بخش گویه ها را نشان 
می دهد. برای بررســی ســاختار عاملی (روایی ســازه) 
پرســش نامه از تحلیل مؤلفه ی اصلی با چرخش متعامد 
واریماکس در سطح گویه استفاده شد. نتایج به طور کلی 
نشان داد که حذف یک سؤال(8)، ضریب پایایی آزمون 
را که 0/75 بود، افزایش داده اســت. در پژوهش حاضر، 
پایایی این پرســش نامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی 
شد و ضریب 0/87 به دست آمد که نشان دهنده ی پایایی 

قابل قبول پرسش نامه است.
روش اجرا

در شــرایط یکســان و هم زمان، پیش آزمون مربوط به 
پرسش نامه های شادکامی و ســرزندگی تحصیلی از هر 
دو گروه اجرا شد. ســپس گروه آزمایش براساس طرح 
درمانــی هوتزل1(49)، طی 12 جلســه ی90 دقیقه ای و 
هر هفته یک جلســه به صورت گروهی تحت آموزش 
معنادرمانــی قرار گرفت، در حالی که در این مدت گروه 

1-	Hutzell
2-	Multivariate	analysis	of	variance
3-	Analysis	of	variance
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قبال معنــا، کمک به مراجع براي گــوش دادن به نداي 
وجدان، ســؤال از مراجعــان درباره ی معنــا و افزایش 
مســؤلیت پذیري در قبال خود و دیگران، آشنایي با انواع 
ارزش ها، انتخاب ارزش و پذیرش مسؤلیت آن، معنایابي 

از طریق ارزش هاي تجربي، نگرشي و خالق؛
- جلسه ی هشتم: بررسي تکلیف جلسه ی قبل، آموزش 
افزایش افق دید درباره ی منشــأ معنــا، درک و پذیرش 
تنهایي بــه عنوان واقعیــت اجتناب ناپذیر و درک نقش 

صمیمیت در تحمل احساس تنهایي؛
- جلسه ی نهم: بررســی تکلیف جلسه ی قبل، آموزش 
تحلیل وجودي مسأله ی مرگ به عنوان مکمل زندگي و 
هدایت کننده ی آن با استفاده از فن پیشنهاد معنا، اصالح 

نگرش ها و گسترش افق هاي فکري در حوزه ی معنا؛
- جلســه ی دهم: آموزش درک معنا و هدف از زندگي 

و نقش بي هدفي در بروز بی حوصلگی و متعهد شدن به 
هدف خاصي در زندگي آینده، از طریق تحلیل وجودي 

هدف مندي و معناجویي در زندگی؛
- جلســات یازدهم و دوازدهم: بررسی تکلیف جلسه ی 
قبل، آموزش مفهوم خودشــکوفایي و آموزش فن قصد 

متضاد.

یافته ها
پس از آمــوزش معنادرمانی، از هر دو گروه) آزمایش و 
گواه (پس آزمون و پیگیري به عمل آمد و سپس داده هاي 
مرتبط بــا پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري اســتخراج 
شــد. جدول 1 نتایج آمار توصیفی (میانگین و انحراف 
معیار) دو گروه آزمایش و گواه را در شرایط پیش آزمون، 

پس آزمون و پیگیري نشان می دهد.

جدول 1- شاخص های توصيفي نمرات شادکامی )خودپنداره، رضایت از زندگی، آمادگی روانی، ذوق داشتن، احساس زیبایی-
شناختی، خودکارآمدی و اميدواری( و سرزندگی تحصيلی آزمودنی ها براساس مرحله و عضویت گروهی

متغيرها
گروه گواهگروه آزمایش

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

شادکامی

96/6831/57106/5020/31پیش آزمون
126/4316/9996/8717/07پس آزمون

131/0016/7693/8118/99پیگیری

خودپنداره

28/259/5731/506/86پیش آزمون
35/255/7627/507/51پس آزمون

37/505/0826/878/38پیگیری

رضایت از زندگی

10/184/439/933/25پیش آزمون
13/432/309/372/09پس آزمون

13/872/879/061/84پیگیری

آمادگی روانی

11/563/4413/563/72پیش آزمون
15/371/6212/622/65پس آزمون

15/871/9212/063/31پیگیری

ذوق داشتن

7/182/407/062/48پیش آزمون
9/121/746/251/12پس آزمون

9/621/585/931/28پیگیری
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آزمایش و گواه با تحلیل کواریانس تک متغیره مشخص 
شد. برای بررسی تفاوت های مشاهده شده در شادکامی 
و ابعاد آن (خودپنداره، رضایت از زندگی، آمادگی روانی، 
ذوق داشتن، احســاس زیبایی شناختی، خودکارآمدی و 
امیدواری) ابتــدا فرضیه ی الزم برای تحلیل کوواریانس 
چندمتغیره بررســی شــد. بررســی همگنی واریانس ها 
نشــان می دهد که معنــاداری آزمون لــون در نمره های 
شادکامی، خودپنداره، رضایت از زندگی، آمادگی روانی، 
ذوق داشتن، احســاس زیبایی شناختی، خودکارآمدی و 
امیدواری، در هر ســه زمان اندازه گیــری (پیش آزمون، 
 ،(p<0/05) پس آزمــون و پیگیری) برقرار بوده اســت
از این رو دلیلی بــرای ناهمگن فرض کردن واریانس ها 

وجود ندارد.
نتایج بررســی همگنی شیب های رگرســیون حاکی از 
عدم معنی داری تعامل بین عامل گروه و پیش آزمون بود 
(p<0/05). معنــادار نبودن قبــل از آزمون کوواریانس، 
نرمال بــودن توزیع نمونه ها نیز بــا آزمون کلموگروف 
اســمیرنف بررسی شد که حکایت از نرمال بودن داده ها 
می کرد (p<0/05)، از این رو، برای تحلیل آماری تحلیل 

کوواریانس به کار رفت. 

همان طور که جدول1 نشــان می دهــد، میانگین نمرات 
مرحله ی پیش آزمون گروه آزمایش در شادکامی96/68، 
 ،10/18 زندگــی  از  رضایــت   ،28/25 خودپنــداره 
آمادگــی روانی11/56، ذوق داشــتن 7/18، احســاس 
زیبایی شــناختی 16/43، خودکارآمدی13/50، امیدواری 
6/50 و سرزندگی تحصیلی 27/81 بود. پس از آموزش 
معنادرمانی این مقادیر در شــادکامی126/43، خودپنداره 
35/25، رضایت از زندگی13/43، آمادگی روانی15/37، 
ذوق داشــتن 9/12، احســاس زیبایی شــناختی21/56، 
خودکارآمــدی18/50، امیــدواری 8/75 و ســرزندگی 
تحصیلی37/43  شد و در مرحله ی پیگیری نیز به ترتیب 
 ،18/62 ،22/18 ،9/62 ،15/87 ،13/87 ،37/50 ،131/00

8/81 و 37/81 به دست آمد.
در گروه گواه نیز این میانگین ها در مرحله ی پیش آزمون 
 ،7/06  ،13/56  ،9/93  ،31/50  ،106/50 ترتیــب  بــه 
16/17،25/75، 7/00، 31/00 ؛ در مرحلــه ی پس آزمون 
به ترتیب 96/87، 27/50، 9/37، 12/62، 6/25، 17/31، 
14/25، 5/81، 30/25 و در مرحلــه ی پیگیــری نیز به 
ترتیــب 93/81، 26/87، 9/06، 12/06، 5/93، 16/50، 

14/12، 5/50، 29/12 بوده است. 
معنــاداری تفاوت بین شــادکامی و ابعــاد آن در گروه 
آزمایــش و گــواه با تحلیــل کواریانــس چندمتغیره و 
معناداری تفاوت بین ســرزندگی تحصیلی در گروه های 

احساس زیبایی- شناختی

16/436/1317/754/79پیش آزمون
21/564/7017/313/41پس آزمون

22/184/2416/503/32پیگیری

خودکارآمدی

13/505/7816/254/37پیش آزمون
18/503/3614/252/62پس آزمون

18/623/1114/122/62پیگیری

اميدواری

6/502/167/002/47پیش آزمون
8/751/185/811/16پس آزمون

8/811/685/501/54پیگیری

سرزندگی تحصيلی

27/8110/2631/006/84پیش آزمون
37/435/4030/257/02پس آزمون

37/815/1629/126/54پیگیری
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با توجه به ســطح معناداری مشــاهده شــده، واریانس 
متغیرهای وابســته در دو گــروه آزمایش و گواه تفاوت 
معنــاداری نــدارد، لذا از آزمــون تحلیــل کوواریانس 

چندمتغیره، که نتایج آن در جدول 3 نشــان داده شــده 
است، استفاده شد.

جدول 2- نتایج آزمون ام.باکس برای بررسی همگنی واریانس ها

تعدادتعدادتعدادتعدادميانگينتعدادآزمون واژگانی - معنایی
609/73افراد سالم

608/86بيماران اسکيزوفرن

جدول 3- نتایج تحليل کوواریانس چندمتغيره در مرحله ی پس آزمون و پيگيری

معناداریفرضيه خطاFارزشآزمونمنبع

گروه پس آزمون

0/7356/726170/001اثر پیالیی
0/2656/726170/001المبدای ویلکز
2/7696/726170/001 اثر هتلینگ

2/7696/726170/001بزرگترین ریشه روی

گروه پيگيری

0/7306/566170/001اثر پیالیی
0/2706/566170/001المبدای ویلکز
2/706/566170/001 اثر هتلینگ

2/706/566170/001بزرگترین ریشه روی

همان طور که جدول 3 نشان می دهد، پس از خارج کردن 
اثر پیش آزمون بــا روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره، 
اثر معناداری عامل عضویت گروهی وجود دارد. این اثر 
چندمتغیره نشان می دهد که آموزش معنادرمانی بر ابعاد 
شادکامی (خودپنداره، رضایت از زندگی، آمادگی روانی، 
ذوق داشتن، داشتن حس زیبایی شناختی، خودکارآمدی، 
امیدواری) دانش آموزان دختــر پایه ی دوم دوره ی دوم 
متوسطه ی شــهر خرم آباد اثر گذاشته و باعث شده این 
ابعــاد در دانش آموزان گروه های آزمایش و گواه تفاوت 
معناداری داشته باشد. برای تعیین اینکه دو گروه در کدام 
 یک از ابعاد شــادکامی تفاوت معناداری دارند، از آزمون 

کوواریانس تک متغیره استفاده شد(جدول 4).
جدول 4، نتایج تحلیل کوواریانس یافته هاي پژوهش را 
نشان می دهد. بر اساس این جدول، آزمودنی هاي گروه 
آزمایش و گواه در متغیرهاي وابســته تفاوت معناداري 
دارند؛ یعنی آموزش معنادرمانی توانسته به طور معناداري 

خودپنداره، رضایت از زندگی، آمادگی روانی، ســرذوق 
بودن، حس زیبایی شــناختی، خودکارآمدی و امیدواری 
(p>0/01) گروه آزمایش را نســبت بــه گروه گواه در 
هــر دو مرحله ی پس آزمون و پیگیري افزایش دهد. این 
آمــوزش در مرحله ی پس آزمون بــر خودپنداره 0/25، 
رضایت از زندگی0/45، آمادگی روانی0/30، ســر ذوق 
بودن 0/46، حس زیبایی شــناختی0/27، خودکارآمدی 
0/36 و امیدواری 0/54 اثر گذاشــته است. در مرحلهي 
پیگیري، این مقادیر بــرای خودپنداره 0/41، رضایت از 
زندگی0/50، آمادگی روانی 0/37، ســرذوق بودن0/62، 
حــس زیبایی شــناختی0/42، خودکارآمــدی 0/40 و 

امیدواری 0/48 بود.
برای مشــخص کردن معناداری تفاوت متغیر سرزندگی 
تحصیلــی در گروه هــای آزمایــش و گــواه از تحلیل 
کوواریانس تک متغیره اســتفاده شد که برای بررسی این 
تفاوت ها، ابتــدا فرضیه های ضروری تحلیل کوواریانس 
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رو دلیلی بــرای ناهمگن فرض کردن واریانس ها وجود 
ندارد. نتایج بررسی همگنی شیب های رگرسیون حاکی 
از عدم معنــی داری تعامل بین عامل گروه و پیش آزمون 
بود (p<0/05). همچنین قبــل از آزمون کوواریانس، با 

بررسی شد. بررســی همگنی واریانس ها نشان می دهد 
که معنــاداری آزمون لون در نمره ی متغیر ســرزندگی 
تحصیلی در هر ســه مرحله ی اندازه گیری (پیش آزمون، 
پس آزمون و پیگیری) برقرار اســت (p<0/05)، از این 

جدول 4- نتایج تحليل کوواریانس تك متغيره برای بررسی تأثير مداخله بر ابعاد شادکامی آزمودنی های گروه های آزمایش 
وگواه در مرحله ی پس آزمون و پيگيری

متغيرها
مجموع مراحل منبع تغييرات

مجذورات
درجه ی 

آزادی
ميانگين 
مجذورات

Fمجذوراتمعناداری

خودپنداره

4/5014/500/090/750/004پس آزمون-پیش آزمون
359/321359/327/860/010/25عضویت گروهی

0/1910/190/0040/940/001پیگیری- پیش-آزمون
776/841776/8416/360/0010/41عضویت گروهی

رضایت از زندگی

0/00310/0030/0010/980/001پس آزمون-پیش آزمون
107/001107/0019/450/0010/45عضویت گروهی

0/0510/050/0090/920/001پیگیری- پیش-آزمون
145/191145/1923/440/0010/50عضویت گروهی

آمادگی روانی

7/1117/111/340/250/05پس آزمون-پیش آزمون
54/25154/2510/260/0040/30عضویت گروهی

9/1619/161/200/280/05پیگیری- پیش-آزمون
105/171105/1713/820/0010/37عضویت گروهی

سرذوق بودن

2/4612/461/090/300/04پس آزمون-پیش آزمون
45/59145/5920/320/0010/46عضویت گروهی

3/0513/051/570/220/06پیگیری- پیش-آزمون
74/62174/6238/570/0010/62عضویت گروهی

زیبایی شناختی

0/3210/320/010/890/001پس آزمون-پیش آزمون
159/521159/528/730/0070/27عضویت گروهی

2/2712/270/140/700/006پیگیری- پیش-آزمون
260/111260/1117/010/0010/42عضویت گروهی

خودکارآمدی

0/0410/040/0060/940/001پس آزمون-پیش آزمون
114/911114/9113/080/0010/36عضویت گروهی

0/0110/010/0020/960/001پیگیری- پیش-آزمون
131/021131/0215/520/0010/40عضویت گروهی

اميدواری

0/4710/470/270/600/01پس آزمون-پیش آزمون
46/73146/7327/160/0010/54عضویت گروهی

0/0310/030/010/910/001پیگیری- پیش-آزمون
65/87165/8722/010/0010/48عضویت گروهی
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و روابط مثبت با دیگران) را اثبات کرده اند. همبســتگی 
شادي با برون گرایی آنقدر مسلم و قوي است که برخی 
صاحب نظران تعریف شــادي و نشــاط را بدون در نظر 
گرفتن برون گرایــی صحیح نمی داننــد و معتقدند این 
همبســتگی می تواند شادي 17 سال بعد فرد را پیش بینی 
کند(27). امروزه تأثیر شــادي و ســرزندگی بر سالمت 
روان بخوبی مشــخص شــده اســت. تحقیقات نشان 
داده انــد که خلق مثبت سیســتم ایمنی بدن را افزایش و 
خلق منفی کاهش می دهد، بنابراین مردم شاد بیشتر عمر 
می کنند(27). داشــتن معنا و هــدف در زندگی، همه ی 
افــراد را بدون توجه به تفاوت فردي عمده، بانشــاط و 
سرزنده می کند. در مقابل، افراد ناشاد بدبینانه فکر و عمل 
می کنند، در خیاالت خود فرو می روند، خود و دیگران را 
سرزنش می کنند و از تالش براي حل مشکالت اجتناب 

می ورزند(27).
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش معنادرمانی 
بر شادکامی و ســرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر 
پایه ی دوم دوره ی دوم متوســطه ی شــهر خرم آباد بود. 
بر اســاس نتایج این پژوهش، آمــوزش معنادرمانی بر 
شادکامی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان تأثیر داشته 
و باعث افزایش این دو مؤلفــه در مراحل پس آزمون و 
پیگیری شده اســت که این یافته با پژوهش های آرگایل 
و مارتین(13)، فرانــکل(20)، راجرز(21)، وگان(22) و 

می یر(23) هماهنگ است.
در تبیین یافته هاي این پژوهش مي توان گفت که رویکرد 

همان گونه که جدول 5 نشــان می دهــد، آزمودنی هاي 
دو گروه آزمایش و گواه در متغیر ســرزندگی تحصیلی 
تفاوت معنــاداري دارند وآموزش معنادرمانی توانســته 
به طور معناداري ســرزندگی تحصیلــی (p>0/01) در 
گروه آزمایش را نسبت به گروه گواه در هر دو مرحله ی 

پس آزمون (0/27 (و پیگیري) 0/37) افزایش دهد.

نتيجه گيري
یافته های تحقیقاتی حاکی از آن اســت که دانشجویان و 
دانش آموزانی که معنا و هدفی برای زندگی خود می یابند، 
شــادی و ســرزندگی بیشــتری را تجربه می کنند(22- 
23). فریدمن(26) دریافت که اگر افراد احســاس کنند 
زندگی شــان معنادار و جهت دار است و به ارزش هایی 
که به زندگی شــان جهت می دهد اطمینان داشته باشند، 
شادتر خواهند بود. به اعتقاد آرگایل نمرات مقیاس معنا 
و هدف در زندگی، به شدت، با نمرات شادي همبستگی 
دارد. از ســوي دیگر، پژوهش هاي انجام گرفته درباره ی 
سرزندگی نشان می دهد که افکار و رفتارهاي افراد شاد 
سازگارانه و کمک کننده است. این افراد با دیدی روشن 
به امــور می نگرند، دعا و نیایــش می کنند و براي حل 
مسائل خود مستقیمًا می کوشند و بموقع از دیگران کمک 

می خواهند. 
پژوهش هاي بســیاري ارتباط شــادي با مؤلفه هاي بعد 
اجتماعی شــخصیت انســان ( برون گرایــی، کمک به 
دیگران و نوع دوســتی، توافق اجتماعی و وظیفه شناسی 

حکایت می کرد (p<0/05)، بنابراین برای تحلیل آماری 
از تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد.

اســتفاده از آزمون کلموگروف اســمیرنف، نرمال بودن 
توزیع نمونه ها بررســی شــد که از نرمال بودن داده ها 

جدول 5- نتایج تحليل کوواریانس تك متغيره برای بررسی تأثير مداخله بر سرزندگی تحصيلی آزمودنی های گروه های 
آزمایش وگواه در دو مرحله ی پس آزمون و پيگيری

متغيرها
مجموع مراحل منبع تغييرات

مجذورات
درجه ی 

آزادی
ميانگين 
مجذورات

Fمجذوراتمعناداری

سرزندگی 
تحصيلی

4/5014/500/090/750/004پس آزمون-پیش آزمون
359/321359/327/860/010/25عضویت گروهی

0/1910/190/0040/940/001خطا



تازه های علوم شناختی، سال 19، شماره 4، 1396 ]43-56[
Advances  in Cognitive Science, Vol. 19, No.4, 2018

54
54

عزت اله قدم پور و همکار 

آموزشــی معنادرمانی برگزار کنند و معلمان نیز به جاي 
تمرکز بر حجم یادگیري یادگیرندگان، در معنادار کردن 
تکالیف برای دانش آموزان و آموزش هدف گزینی به آنان 
بکوشند، زیرا بســیاری از دانش آموزان نمی توانند برای 
زندگی خود و انجام تکالیف درســی اهداف کوتاه مدت 
و بلندمدت تعیین کنند. همچنین پیشنهاد می شود آزمون 
معنا و هدف در زندگی، شادکامی و سرزندگی تحصیلی 
در مدارس برگزار شــود تــا دانش آموزانی که عملکرد 
مناســبی در این آزمون ها ندارند شناســایی  شــده و در 
دوره هاي آموزشی متناسب، که متخصصان تربیتی براي 
آنها برگزار می کنند، شرکت کنند. این پژوهش فقط برای 
دانش آموزان دختر انجام شــد و برای تعمیم نتایج الزم 
اســت پژوهش های دیگری در مورد دانش آموزان پسر 

انجام شود.
تشکر و قدردانی

در پایان از مساعدت های تمامی عوامل به ویژه مدیریت 
محترم آموزش و پرورش شــهر خرم آباد، مدارس شهر 
خــرم آباد و تمامــی دانش آموزان عزیــزی که بی دریغ 
در رونــد این پژوهش مــا را یاری نمودنــد، صمیمانه 

سپاسگزاری می گردد. 

معنادرماني می کوشــد با اســتفاده از روش های افزایش 
آگاهي وجودي و پرســش از مراجع دربــاره ی معنا و 
هدف زندگــي به وي کمک کند تا بــراي زندگي خود 
معنا بیابد و در واقع با پرســش سقراطي تفکر فرد را به 
مبارزه مي طلبد. معنایابي، که اساس نیروي محرکه ی فرد 
اســت، با ایجاد تنش فرد را وادار به یافتن معنا مي کند. 
معنادرماني نیز با تأکید بر مســؤلیت پذیري افراد، آنها را 
به پذیرش مســؤلیت انجام تکلیف و توجه به آن متعهد 
مي کنــد. آموزش گروهي معنادرمانــي هم بر ماندن فرد 
در زمــان حال و تجربه ی حــال و اکنون، به عنوان یک 

تجربه ی ارزشمند، تأکید دارد. 
آمــوزش معنادرمانی و فراگیري آن باعث می شــود که 
یادگیرنــدگان با آمادگــی و اعتمادبه نفس بیشــتري در 
جلسات امتحان حاضر شوند و در نتیجه عملکرد تحصیلی 
بهتري داشته باشــند. قدرت و انعطاف پذیری ذهنی در 
انجــام تکالیف تحصیلی، انگیزه ی ادامه ی تحصیل و نیز 
درگیری با مسایل تحصیلی این دانش آموزان بیشتر است. 
کســانی که معنا و هدفی برای فعالیت های خود می یابند 
به طــور فزاینده از یادگیری لــذت می برند و از انرژی 

بیشتری برای دستیابی به موفقیت برخوردارند(51).
نتایج پژوهش حاضر نشــان داد که آموزش معنادرمانی 
به افزایش شادکامی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان 
می انجامد. در این راســتا پیشــنهاد می شــود مسؤالن 
آمــوزش و پرورش، به منظور آگاهی بیشــتر معلمان از 
این روش هــا، دوره های ضمن خدمــت و کارگاه هاي 

struct	 validity	 approach.	 Psychology in the Schools 
2006;43(3):267−282.

4.	Putwain	DV,	Connors	L,	Symes	W,	Douglas-Osborn	
E.	Is	academic	buoyancy	anything	more	than	adaptive	
coping?.	Journal of Anxiety, Stress & Coping	2012;25	
(3):349-	358.

5.	Martin	AJ,	Marsh	HW.	Academic	 buoyancy:	 To-
wards	 an	 understanding	 of	 students’	 everyday	 aca-
demic	 resilience.	 Journal of School Psychology 
2008;46(1):	53-83.
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